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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v súlade s ust. §9a ods. 9 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

 

 

Prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemkov registra „C“ KN o výmere 1,3m2 v  

k.ú. Devínska Nová Ves, a to pozemkov: 

- parc.č. 926/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 242 m2, za-

písaný na liste vlastníctva č. 2328, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 2292/115, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 4010 m2, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2328, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 2149/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 25 614 m2, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2328, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 124/11, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera pozemku 4 866 m2, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 2565/109, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera pozemku 6 618 m2, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 2878/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 1 004 m2, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 2878/54, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 2 023 m2, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do 

správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 4/1, druh pozemku ostatná plocha, celková výmera pozemku 6 698 m2, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, 

- parc.č. 349, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 6 270 m2, za-

písaný na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

a časť pozemku registra „E“ KN o výmere 1,3m2 v  k.ú. Devínska Nová Ves, a to pozemku parc.č. 

3798/278, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, celková výmera pozemku 12 571 m2, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňuje zámer prenájmu predmetných častí pozem-

kov pre spoločnosť TextilEco, a.s. , IČO:44 882 033, so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,  na 

dobu neurčitú od 1.7.2019, za minimálnu cenu 8 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb prenájmov  
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NP a pozemkov platných od 1.3.2019, čo pri desiatich umiestnených zberných nádobách predstavuje  

minimálne ročné nájomné v hodnote 104,- €. 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v umiestnení zberných nádob vo vlastníctve žiadateľa, a to 

zberných nádob na šatstvo, textílie a inak nešpecifikované odpady v k.ú. DNV, ktoré žiadateľ ná-

sledne využije, prípadne recykluje.  

 

Prenájom, ktorý je obsahom tohto zámeru, podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava-DNV, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanova-

ves.sk, alebo na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Mikulcová 

 

 

 

 

 

 

      V Bratislave dňa   22.5.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                          v.r. 

                       Ing. Mária Koprdová 

      Prednostka miestneho úradu 
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